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Nie zapomnij
o Kresach...
Jaros³aw Kosiaty

73 lata temu, w niedzielê 11 lipca 1943 r.,
Ukraiñcy zwi¹zani z OUN-UPA zaatakowali
blisko 100 polskich miejscowoci na Wo³yniu
(g³ównie w powiatach w³odzimierskim i horochowskim). Napastnicy wykorzystali fakt
gromadzenia siê mieszkañców wsi w kocio³ach na niedzielnej mszy wiêtej. £¹cznie
w aktach ludobójstwa na Kresach z r¹k
ukraiñskich nacjonalistów zginê³o, zamordowanych w okrutny sposób, ponad 100 tys.
naszych rodaków, w tym wiele kobiet i dzieci...
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istoryk Andrzej Przewonik (19632010) napisa³ kiedy: Nie zablini³y siê do koñca rany w ludzkich
sercach, a pamiêæ tych, którzy prze¿yli »czerwone
noce« na Wo³yniu i Podolu, przywo³uje obrazy grozy i mierci, s³uch  krzyki mordowanych. Dodatkow¹ udrêk¹ ocala³ych jest wiadomoæ, ¿e cia³a najbli¿szych osób, pozostawione czêsto bez chrzecijañskiego pochówku w panicznej
ucieczce przed mordercami, spoczywaj¹ do dzi w setkach
bezimiennych mogi³, poza cmentarzami, bez krzy¿a. Ten zastarza³y ból odzywa siê ze szczególn¹ si³¹ u kresu ¿ycia dawnych Zabu¿an. Nie wype³niwszy obowi¹zku pogrzebania
szcz¹tków bliskich, przekazuj¹ go jako swój testament wnukom i prawnukom. Je¿eli trudno jest nam dzi zrozumieæ to
uporczywe grzebanie siê w przesz³oci, spróbujmy postawiæ siê na ich miejscu i pomyleæ, ¿e to
nasze matki, ojcowie, bracia i siostry zginêli straszn¹ mierci¹ i to ich szcz¹tki,
pospiesznie zakopane, ziemia wyrzuca
gdzie daleko z p³ytkich mogi³....
Wród ofiar rzezi byli tak¿e polscy lekarze, np. Leopold Dêbski, który mieszka³
i leczy³ biednych ludzi w Kisielinie. O¿eni³
siê z Ukraink¹ Anisj¹ Czemierkin. Mimo
to i on, i jego ¿ona zostali brutalnie zabici. Dzi jego wnuk  znany kompozytor
Krzesimir Dêbski, tak wspomina ¿ycie na
Kresach przed wojn¹: Polacy, ¯ydzi, Ukraiñcy, Czesi ¿yli tam przez lata razem, pomagali sobie, bawili siê razem, nie by³o
wrogoci. We wspomnieniach rodziców
Kisielin by³ dostatnim, kolorowym miasteczkiem, wielokulturowym, ze sklepami,
piekarniami, aptek¹, trzema wi¹tyniami.
By³y chóry, teatr amatorski, zabawy taneczne. Ludzie potrójnie obchodzili wiêta. Nie by³o konfliktów. Nacjonalizm przyszed³ z Galicji. W czasie II wojny, w sytuacji
ekstremalnego zagro¿enia, w ludziach
obudzi³y siê najgorsze instynkty....
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Z ostatnimi ¿yj¹cymi wiadkami tamtych wydarzeñ zetkn¹³
mnie przypadek. 14 lat temu pozna³em pani¹ Ewê Siemaszko, historyka, wspó³autorkê (razem z ojcem W³adys³awem
Siemaszko) dwutomowej monografii Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraiñskich na ludnoci polskiej
Wo³ynia 19391945. Zgodzi³em siê wtedy, jako wolontariusz, pomóc w zorganizowaniu wystawy Wo³yñ naszych
przodków w Domu Polonii przy Krakowskim Przedmieciu
w Warszawie. Nie wiedzia³em, ¿e do otwarcia wystawy zosta³o tylko kilka tygodni, a Kresowianie z ca³ego wiata nadel¹ ponad pó³ tysi¹ca starych fotografii i innych dokumentów. Siedz¹c nocami przy komputerze, skanuj¹c po¿ó³k³e
i zniszczone zdjêcia oraz czytaj¹c wspomnienia, zacz¹³em
odkrywaæ niezwyk³e fakty o ¿yciu na Kresach i wojennych
losach naszych rodaków. Po zakoñczeniu wystawy pomyla³em, ¿e warto zachowaæ te bezcenne pami¹tki dla nastêpnych pokoleñ
Tak powsta³ serwis historyczny Wo³yñ naszych przodków
(www.nawolyniu.pl). Poza olbrzymi¹ baz¹ starych fotografii na jego stronach znalaz³y siê wspomnienia, wiersze, dawne piosenki, a tak¿e wywiady i filmy (np. film nakrêcony na
Wo³yniu w 1937 r.). S¹ równie¿ akwarele i rysunki Napoleona Ordy, wykonane na Kresach w latach 18721874.
W bazie artyku³ów znajduje siê ponad 180 tekstów o tematyce kresowej. Mimo up³ywu kilkunastu lat, ca³y czas otrzymujê kolejne materia³y oraz proby o pomoc w ustaleniu
nieznanych losów kresowych przodków.

Nowoci¹ w serwisie www.nawolyniu.pl jest najwiêksza
w Internecie baza ksi¹¿ek o wydarzeniach na Kresach
Wschodnich przed i w czasie II wojny
wiatowej. Szczegó³owe zestawienie liczy ju¿ ponad 500 pozycji, od najbardziej znanych monografii po niewielkie,
lokalne, niskonak³adowe wydawnictwa,
np. Uratowaæ pamiêæ... wspomnienia
repatriantów z Kresów Wschodnich
Zygmunta Czapli z II Prywatnego Liceum
Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych
w Koszalinie. Jednoczenie powsta³ specjalny dzia³ zawieraj¹cy pe³ne teksty (w
wersji elektronicznej) ponad 30 ksi¹¿ek
o ¿yciu na Kresach Wschodnich, wydanych przed 1939 r. S¹ w nim m.in.: Na
kresach i za kresami. Wspomnienia i szkice Maryana Dubieckiego z 1914 r., Lud
polski. Jego zwyczaje, zabobony £ukasza Go³êbiowskiego z 1830 r., mieræ
w obrzêdach, zwyczajach i wierzeniach
ludu polskiego Henryka Biegeleisena
z 1930 r., Wo³yñ i jego mieszkañce w r.
1863 Fortunata Nowickiego z 1870 r.,
Ok³adka ksi¹¿ki Z dziejów walk i cierpieñ na Kresach. Z 12 ilustracyami
Lwów stary i wczorajszy Franciszka JaW³adys³awa Orobkiewicza z 1919 r.
worskiego z 1910 r., Z dziejów walk
(pe³ny tekst publikacji zamieszczony
i cierpieñ na Kresach. Z 12 ilustracyami
jest na stronie www.nawolyniu.pl)
W³adys³awa Orobkiewicza z 1919 r.
www.miesiecznik-puls.org.pl
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Na uwagê zas³uguje unikalna publikacja,
wydana w Palestynie w 1943 r. staraniem
Armii Polskiej na Wschodzie, Obrona Lwowa w roku 1939 autorstwa Kazimierza Rysia. Dzieci i rodziców na pewno zainteresuje pe³ne wydanie ksi¹¿ki Henryka Wernica
z 1890 r. pt. Bajeczki i wierszyki dla dzieci
od lat 4 do 7, a tak¿e Podania i legendy
polskie, ruskie, litewskie Luciana Siemiñskiego z 1845 r. M³odzie¿y polecam m.in.
Opowiadanie o ubiorach, zwyczajach
i obyczajach ludu polskiego z 1863 r.,
a czytelnikom w ka¿dym wieku  Przys³owia polskie Franciszka Koraba Brzozowskiego z 1896 r.
Wiele osób zadaje pytanie, co mnie ³¹czy
z Kresami i dlaczego tyle czasu i energii powiêcam na prowadzenie serwisu. Dopiero
niedawno, porz¹dkuj¹c rodzinne dokumenty, pozna³em nowe fakty z w³asnej hiNauczyciele i uczniowie szko³y w Zagajach na Wo³yniu  wszyscy zamordowani,
storii. Dziadek Czes³aw Kosiaty (19101949)
wraz z 260 innymi osobami, podczas napadu UPA 12 lipca 1943 r.
ukoñczy³ w 1939 r. Akademiê Medycyny
Zdjêcie ze zbiorów Ma³gorzaty Szot-Wróblewskiej
Weterynaryjnej we Lwowie. Bra³ udzia³
w kampanii wrzeniowej. Po ucieczce z niemieckiej niewoli przedosta³ siê do Lwowa, pracowa³ w Winstawia dzieciêcy warkoczyk, wydobyty z jamy masowego
nikach jako kierownik rejonowej lecznicy dla zwierz¹t.
grobu na Trupim Polu, niedaleko wsi Sokó³ (w serwisie jest
Po wojnie za³o¿y³ i prowadzi³ pierwsz¹ lecznicê weterynawidoczne w publikacji Adama Kruczka Wo³yñskie pola
ryjn¹ w Nowym S¹czu. Jego starszy brat Aleksander Kosiaty
mierci).
(18921923), ¿o³nierz armii austriackiej, w czasie I wojny
Dlatego warto zobaczyæ i zachowaæ w pamiêci wiat Kresów,
wiatowej zosta³ zes³any na Sybir. Tam zaci¹gn¹³ siê jako
w którym przedstawiciele ró¿nych narodów: Polacy, Ukraiñochotnik do V Syberyjskiej Dywizji Strzelców Polskich i walcy, ¯ydzi, Rosjanie, Niemcy i Czesi, ¿yli przed wojn¹ zgodnie
czy³ na poci¹gach pancernych z bolszewikami (za odwagê
obok siebie. Nie pozwólmy, aby ludzie i miejsca, których ju¿
i mêstwo otrzyma³ Krzy¿ Walecznych). Drugi brat  Jan Konie ma, odeszli ca³kowicie do krainy zapomnienia.
siaty (19011940), w 1920 r. wst¹pi³ jako ochotnik do 1 Pu³ku
Strzelców Podhalañskich i bra³ udzia³ w wojnie polsko-bolHistoryk Lucyna Kuliñska napisa³a niedawno: Wiedza Polaszewickiej. Po ukoñczeniu Szko³y Podchor¹¿ych Piechoty s³uków o dawnych wschodnich województwach Rzeczypospo¿y³ w 4 Pu³ku Strzelców Podhalañskich (w 1933 r. mianowalitej jest dzisiaj nik³a. Wraz z ostatnimi odchodz¹cymi z tego
ny na stopieñ kapitana). We wrzeniu 1939 r. bra³ udzia³
wiata mieszkañcami Kresów umiera w Polsce zaniedbywaw obronie Lwowa. Po kapitulacji miasta dosta³ siê do rana przez polityków i wiêkszoæ intelektualistów pamiêæ
dzieckiej niewoli. W czasie transportu do Starobielska mia³
o tych ziemiach. A by³a to kraina czarowna, bogata urod¹
mo¿liwoæ ucieczki, ale odmówi³, twierdz¹c, ¿e nie pozwala
przyrody i ró¿norodnoci¹ mieszaj¹cych siê nacji i religii, spimu na to honor polskiego oficera. Zgin¹³ wiosn¹ 1940 r.,
nanych przez wieki klamr¹ kultury polskiej. Kilka wojennych
zamordowany przez NKWD
lat zniweczy³o budowlê wznoszon¹ przez wielki ci¹g kresowych pokoleñ . Ü
Do dzisiaj przeczyta³em tysi¹ce stron wspomnieñ nades³anych przez Kresowian z ca³ego wiata. Po lekturze wielu
z nich d³ugo nie mog³em spokojnie spaæ... Najwiêksze wraWebmaster serwisu www.nawolyniu.pl
¿enie zrobi³o na mnie jednak jedno niewielkie zdjêcie. Przede-mail: jkosiaty@esculap.pl

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
zaprasza do Domu i Klubu Lekarza
w Warszawie, przy ul. Raszyñskiej 54.
Klub, czynny codziennie w godz. 12.0022.00,
jest otwarty dla rodowiska lekarskiego Warszawy w celu odbywania
posiedzeñ naukowych, szkoleniowych, spotkañ kulturalnych
i towarzyskich oraz imprez okolicznociowych.

Fot. P. Hart Dyke

Restauracjê w Klubie Lekarza prowadzi kucharz warszawski Sylwester
Puchta, który zaprasza na degustacjê dañ kuchni polskiej i nie tylko.

www.miesiecznik-puls.org.pl

Ponadto dysponujemy czterema pokojami gocinnymi
oferowanymi w niskich cenach lekarzom i ich rodzinom.
Tel.: 22-822-23-42, 22-823-96-82, 22-823-96-83;
e-mail: rezerwacja@klublekarza.pl
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